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نهـام یبا پرسشنامه کورا و وسهیمقاویارسباز ترجمه فMCDASپرسشنامه  ییو رواییایپایبررس
در سنجش اضطراب کودکان 

4شرکتهیکتر صفد3#یمژدهيشکرمیدکتر مر2فرج زادگانبازیدکتر1نژاديدکتر شهرزاد جواد

آزاد واحد خوراسگان  یکودکان دانشکده دندانپزشکیدندانپزشکاریاستاد-1
اصفهانعلوم پزشکیدانشگاهیپزشکدانشکدهیاجتماعیگروه پزشکاریدانش-2
آزاد واحد خوراسگانیکودکان دانشکده دندانپزشکیدندانپزشکدستیار تخصصی- 3
دندانپزشک عمومی -4

خالصه: 
از چنـد  گـزارش حین درمـان اسـت.  یکی از مشکالت کودکان در حین اعمال دندانپزشکی اضطراباندازه گیرينحوه:و هدفسابقه
در تعیـین  یک پرسش نامه با کاربرد موفقیت آمیـز   MCDASشاخص تغییر یافته ي اضطراب دندانی کودکان کهدهدنشان میکشور

بـا  سـه یدر مقاMCDASپرسشـنامه   یبـاز ترجمـه فارسـ   یـی و رواییایـ پاتعیـین مطالعه هدف از این است. دندانی کودکاناضطراب 
است.یدندانپزشکيدرمان هایطدر سنجش اضطراب کودکان درنهامیپرسشنامه کورا و و

با استفاده از پرسش هاي دندانپزشکی حین درمانمیزان اضطراب کودکانمی باشد که ي توصیفییک مطالعه این ها:و روشمواد
پرسش نامهنیز(شاخص اضطراب دندانی کورا) وCDASو پرسشنامه(شاخص تغییر یافته اضطراب دندانی کودکان)،MCDASنامه 

VPT(تست تصویري وینهام) مطالعه در اینبررسی شده است. ساله به روش نمونه گیري غیر تصادفی12تا 9کودك 260روي بر
پس از تکمیل است.که قابل برگشتگردید و مشاهده برگردانده شد و سپس به انگلیسیبه فارسی ترجمه شدهMCDASپرسش نامه 

ین سه پرسش نامه از طریق تست آماري کرونباخ آلفا و  نیز میزان همبستگی این سه پرسشنامه پرسشنامه، میزان همبستگی درونی ا
.از طریق ضریب همبستگی آماري پیرسون تعیین گردید

زینشان دادو ن6/0راVPTو پرسشنامه 6/0را CDASپرسشنامه ،8/0را  MCDASپرسشنامه  یکرونباخ، ثبات درونيآلفا:هایافته
گریکدیبا نهامیپرسشنامه  کورا و ویهمبستگزانیاز مشتریو کورا بنهامیدو پرسشنامه وبا MCDASپرسشنامه یمبستگهزانیم

)P>01/0بود. (
است.بهتر از دو پرسشنامه وینهام و کورا در تعیین اضطراب دندانی کودکان MCDASبه نظر می رسد که پرسشنامه: يریگجهینت

اب دندانی، شاخص تغییر یافته اضطراب دندانی کودکان، کورا، وینهاماضطرها:کلید واژه
25/1/93پذیرش مقاله: 29/10/92اصالح نهایی:30/4/92وصول مقاله:

مقدمه:
یکی از نگرانی ها و دغدغه ها در کلینیک دندانپزشکی بویژه در 

از خدمات دندانپزشکی کودکان ، ترس و اضطراب کودکان
بسیاري از کودکان مالقات با دندانپزشک را استرس )1(باشد.می

هم اکنون در کلینیک هاي دندانپزشکی از )2(دانند.زا می
ابزارهاي مختلفی مانند تلویزیون و عکس و غیره جهت کاهش 

اما اگر همه این تمهیدات اضطراب کودکان استفاده می شود.

موفق نشود درمان کودکان با مشکل روبرو بوده و احتماال
) 3(ناموفق بوده و نگرانی بیشتر دندانپزشک را به دنبال دارد. 

گیري میزان ترس و یکی از سواالت عمده در اینجا اندازه
هاي مختلفی براي اندازه گیري اضطراب کودکان است. روش

وجود دارد. پرسشنامه کورا و پرسشنامه وینهام از جمله این 
) 4-7(االتی هستند.ها است که هر کدام داراي اشکپرسشنامه

و همکاران، Wongدنبال این مشکالت 
(Modified child Dental Anxiety Scale)پرسشنامه 
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MCDAS را تدوین کرده که گزارش شده این پرسشنامه قادر
)4(می باشد. کودکان به اندازه گیري ترس و اضطراب 

به MCDASیافته ي کودکانشاخص اضطراب دندانی تغییر
مورد بررسی قرار گرفته است و مختلف دنیا ترجمه و زبان هاي 

)8،7،4(نسخه فارسی آن تا کنون بررسی نشده است.

حال این پرسش مطرح است که آیا این پرسشنامه توانایی الزم 
براي اندازه گیري اضطراب را دارد یا خیر؟و در مقایسه با دو 

بدلیل نداشتن پاسخ این را ووینهام مرسوم کوپرسشنامه 
بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی سواالت این تحقیق در

انجام شد.دانشگاه آزاد واحد خوراسگان 
مواد و روش ها:

تا 9کودك 260این تحقیق به روش توصیفی انجام شد. تعداد 
کردند، پس از کسب ساله که بطور مستمر مراجعه می12

شان مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه موافقت والدین و خود
MCDAS را ابتدا به فارسی ترجمه کرده و پس از آن دوباره آن

را به انگلیسی برگرداندیم و مشاهده شد که قابل برگشت می 
که میزان اضطراب را بودسؤال 8این پرسش نامه داراي باشد.

زیربه شرح جدوللیکرت اي با طیف پنج گزینهدر هر شاخص
به این ترتیب حداکثر امتیاز هر فرد از و کرد میگیري اندازه

بود.8و حداقل 40این پرسشنامه 
به تفکیک سواالت و MCDASبازترجمه فارسی پرسش نامه 

گانه 5شاخص هاي 

جفت8این شاخص شامل :(VPT)شاخص تصویري وینهام 
مراحل هیجانی متنوع می تصویر از یک کودك در حال نمایش

الت ترسان و باشد که هر جفت شامل یک کودك در ح
که از هر جفت شد غیرترسان است. از کودك خواسته می 

تصویري که بهتر احساس او را در هنگام مراجعه به دندانپزشکی 
8تا صفرشاخص  پرسشنامهمنعکس می کند انتخاب کند. این

دارد و  افزایش نمره، نشان دهنده افزایش میزان استرس در 
ه سریع اجرا می شود و کودك می باشد.  مزیت آن این است ک

نیازي به خواندن کودك براي کامل کردن فهرست نمی باشد. 
)5(است.این شاخص بخصوص براي بچه هاي کوچک مناسب

مثل اینکه تمام دارد.محدودیت هایی نیزالبته این شاخص
اما بعضی از بیماران ،اشکال روي کارت ها عکس پسر است

ز اشکال در به تصویر کشیدن دختر هستند. عالوه بر آن بعضی ا
)9(.مبهم هستند،احساس

مربوط به ،سؤاالت: (CDAS)شاخص اضطراب دندانی کورا
ارزیابی شدت ترس افراد در اولین مالقات دندانپزشکی می 

زمان تراش دندانها، ینندامی که در اتاق انتظار می نش: هنگباشد
جواب داشته که درجه5هر سؤال جرم گیري و بروساژ

(اضطراب) بود.دامنه نمرات آن 5(احساس آرامش) و درجه 1
طوح باالي س15بود که عددهاي بزرگتر از 20و 4بین 

به علت وجود جواب هاي CDAS)6(دهداضطراب را نشان می
ی نیست و شاخص واضح،سوال4تا 3انتخابی متعدد براي 

آنها شامل مواردي چون: پاسخکه مقایسه ي آنها مشکل است
روانشناسی به ترس، گیج شدن و کامالً بی تفاوت بودن هستند 

)7،8(که به ساختار اجزاي آزمون مربوط می شوند.

پایایی سه پرسشنامه به روش دو نیمه سازي و با استفاده از 
در خاتمه تحقیق، با رونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. آلفاي ک

ا تعیین شدرونی این پرسش نامه هآلفاي کرونباخ همبستگی د
نیز همبستگی بین رتبه هاي این پرسش نامه نیز بوسیله و

اندازه گیري شد. اگر Pvalueآزمون پیرسون اندازه گیري و 
)کمتر و میزان همخوانی (یا )r≥7/0(میزان همبستگی

)10،8(درصد  باشد،غیر قابل قبول است.50از 

آرامش
کامل

ترس
کم

ترس 
متوسط

ترس
زیاد

ترس
بسیار 

زیاد
عمومی میروي؟وقتی پیش یک دندانپزشک

را نگاه می دندانپزشک دندانهایتوقتی
کند؟

ا با برس تمیز روقتی دندانپزشک دندانهایت
می کند؟

قتی دندانپزشک به لثه ات بی حسی می و
زند؟

را پر می کند؟وقتی دندانپزشک دندانت
وقتی دندانپزشک دندانت را می کشد؟

ندانپزشک وقتی روي صندلی می خوابی تا د
درمان را شروع کند؟

وقتی از گاز یا هوا استفاده می شود تا براي 
درمان احساس خوبی داشته باشی اما 

خوابت نبرد؟
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یافته ها:
ساله در سنین12تا 9ك کود260این پژوهش در 

کودك 153و درصد)2/41(کودك پسر107،سال1/1±2/10
مورد ارزیابی قرار گرفتند.درصد)8/58(دختر

آلفاي کرونباخ از طریق دو نیمه کردن پرسشنامه و تفکیک 
انجام شد و نشان داد که بیشترین پایایی داخلی پرسشنامه

8/0r(بود MCDASمربوط به پرسشنامه این میزان در و )=
) و r=7/0به ترتیب (پرسشنامه کوراو پرسشنامه وینهام 

)6/0 =r.بود (
که بیشترین نشان دادمیزان همبستگی پرسشنامه ها 

) مربوط می MCDAS)7/0همبستگی کماکان به پرسشنامه
) و پرسشنامه کورا 51/0شود و پرسشنامه وینهام به میزان (

MCDASترتیب پرسشنامه هاي ) می باشند. به این39/0(

قابل قبول هستند ولی درصد50بیش از و وینهام با 
پرسشنامه کورا قابل قبول نمی باشد.

به این ترتیب نشان داده شد تنها پرسشنامه اي که ضریب 
بوده ولی MCDASهمبستگی قابل قبولی داشته پرسشنامه

ایط نبودند.پرسشنامه هاي وینهام و کورا واجد شر

:بحث
پایایی ،بررسیموردتحقیق نشان داد که از سه پرسشنامه 

پرسشنامه کورا و وینهام غیرقابل قبول و باز ترجمه فارسی  
قابل قبول بوده و نیز ضریب همبستگی MCDASپرسشنامه 
در مقایسه دو بدو  بیشتر از دو MCDASپرسشنامه 

فارسی این شاخص ها در واقع ترجمه ي پرسشنامه دیگر بود. 
توانسته است اضطراب را در نمونه مورد مطالعه بررسی کند. 

8/0میزان کرونباخ آلفا ،MCDAبراي بررسی پایایی شاخص 
ي پایایی قابل قبول این شاخص است. محاسبه شد که نشانه

Wong و همکاران نیز در بررسی این شاخص در کودکان شهر
را قابل قبول و کرونباخ آلفا را لیورپول پایایی این پرسش نامه 

و همکاران نیز این شاخص را Howard)4(.گزارش کردند83/0
ارزیابی کردند و به جاي استفاده از اعداد از صورتک ها استفاده 
کردند و این شاخص را پایا و روا ارزیابی کردند و کرونباخ آلفا را 

ر دو همکاران Christophorou)14(گزارش کردند82/0
وه بررسی بر روي کودکان یونانی این شاخص را بررسی کرد

ي ترجمه ي یونانی از پایایی خوبی مشابه با نسخهنشان دادند
گزارش86/0انگلیسی آن برخوردار است و کرونباخ آلفا را 

جوادي نژاد و همکاران در بررسی پرسشنامه  )7(.نمودند
MCDASF کردند که نشانگزارش 85/0میزان کرونباخ آلفا را

و Zhang)10(دهنده پایایی بسیار خوب این پرسشنامه است.
میزان کرونباخ MCDASFهمکاران نیز در بررسی پرسشنامه  

)13(گزارش کردند. 90/0آزمایی را و پایایی باز81/0آلفا را 

ترجمه ي فارسی این پرسش نامه پایایی مشابهی با گزارشات 
MCDASانجام شده روي نسخه انگلیسی ویونانی پرسش نامه 

) 7،8(دارد و کرونباخ آلفا نزدیک به این مطالعات است. 

پایایی پرسش نامه ها به روش دونیمه سازي در این مطالعه 
صورت ه بMCDASار کرونباخ آلفا هر نیمه بررسی شد و مقد

ارزیابی شد و همبستگی این دو آلفاي کرونباخ 64/0و 64/0
را نشان داد که بیانگر پایایی خوب این پرسش نامه است 7/0

که از دو شاخص دیگر قابل بررسی بیشتر است که نشان می 
بهتر از پرسش نامه کورا و وینهام اضطراب را MCDASدهد 

ابی می کند.ارزی
و همکاران نیز نشان داد میزان Aartmanنتایج مطالعه  

)11(همبستگی پرسش نامه وینهام کم تا متوسط است.

طریق اندازه ازMCDASروایی پرسش نامه در این مطالعه 
گیري ضریب همبستگی پیرسون با شاخص کورا و وینهام 

نامه خوب محاسبه شد که روایی این پرسش 6/0مقایسه شد و 
بوده است و توانایی جداسازي کودکان مضطرب را دارا است.

در،پرسشنامه وینهام با وجود مزایایی چون اجراي سریع
تواند میزان اضطراب را نشان دهد که ناشی از عدم نمیمواردي

این شاخص می )9(ها توسط کودك است.تفسیر حالت صورتک
ش شده را نشان تواند در کودکان بزرگتر یک الگوي مخدو

بعالوه بعضی از اشکال در نشان دادن احساسات مبهم )7(دهد
)9(شود.است و تکمیل آن طوالنی می
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در مورد استفاده از پرسش نامه کورا در کودکان، باید توانایی 
حد درك سواالت تکامل یافته باشد. که از شناختی شان در

)12(مشکالت این پرسشنامه است.

چون به صورت اختصاصی براي کودکان MCDASپرسش نامه 
طراحی شده است، و پاسخ دادن به آنها براي کودکان ساده 

)7(و روایی قابل قبولی برخوردار است.است بنابراین از پایایی 

نتیجه گیري
براي MCDASپرسشنامهباز ترجمه فارسی رسد که به نظر می

رخوردار است.و روایی قابل قبولی باز پایایی ارزیابی اضطراب،
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